Referat Regionsbestyrelsesmøde
den 2. september 2019
Kl. 9.00-15.00
Deltager: Lise, Mikkel, Mariann, Anne Kirstine, Jette, Maria, Gitte, Marianne og Birthe
Afbud: ingen
Ikke alle kan blive til dimittendopkald efter mødet.

DAGSORDEN:
Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent

REFERAT:
Jette er referent, AK ordstyrer.

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan

REFERAT
Der er ingen kommentarer til punktet

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst

REFERAT:
Gitte: Nyvalgtes andet møde, tak fordi I kom igen. Øvrigt kommer under de respektive punkter.
Jette og Mariann går kl. 15, Mikkel går 14:50
Dialogmøde og Regionskonference den 22. og 23. november er flyttet til den 6. og 7. december 2019.

Pkt. 4: Kort orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner

REFERAT:
Gitte orienterer:
Der er ikke kommet tilbagemelding fra de studerende på UCN om hvem der skal være observatør i
Regionsbestyrelsen.
Gitte har tidligere haft kontakt med Ida Jespersgaard og Studenter ambassadør Anne-Sofie Jensen. Gitte har
bedt Anne-Sofie om at de studerende får valgt en til bestyrelsen.
Overflyt AC
FH organisationerne er meget aktive på arbejdsmiljø fronten, afholder blandt andet 4 arrangementer i uge
47, hvor Amir og TR er inviterede. Invitation er sendt ud til Tillidsrepræsentanter og
Arbejdsmiljørepræsentanter. Desværre kun tre tilmeldt på trods af at det er Pia Ryom der er oplægsholder.
TR er geninformeret den 30/8 deadline og nu 15 fysioterapeuter tilmeldt.
Der er hos GN og TR meget stor usikkerhed om FTF udpegede MED pladser pr. 1/1 2020. GN er i dialog med
IDA som er tovholder for udpegninger i de nordjyske kommuner og Yngre Lægers som er tovholder for
Regionerne, for at få oplyst hvem hun kan gå i dialog med fra AC organisationerne i de enkelte kommuner
og i regionen. Desværre opleves det som meget svært, at få forklaret hvilke bekymringer vi står med, og få
oplyst hvem der er vores samarbejdspartnere lokalt. Gitte kan i Nordjylland kan understøtte forsøget på at
sikre MED pladser fremover, vi har 11 kommuner plus regionen, opgaven ville ikke ha været mulig, hvis
regionen havde dobbelt så mange kommuner, som er tilfældet i mange af de andre regioner.
Der ligger et stort arbejde med at sikre MED pladser i efteråret, og Gitte vurderer at det er nødvendigt at
give dette arbejde 1. prioritet. Det bliver tidskrævende.
Hvad tænker RB om denne prioriteringen?
AK: kan det være en ide at finde frem til de rette personer gennem TR.
Marianne: Det er rigtig svært, at der ikke er sket noget siden 24. maj, hvor der var møde med AC,
Ergoterapeutforeningen og DFys. Oplever at der ikke styr på meget, og svært bare i Hjørring kommune at
finde ud af det, ofte er det mere et lykketræf at man kommer til at kende folk, som nogle gange ved lidt.
Gitte frustrerende, at vi er i september, men det er stadig problematisk at få fremdrift i samarbejdet, det er
ved at være i sidste øjeblik, hvis vi skal have kommunerne til at opnormere med ekstra AC pladser i MED
udvalgene. Det er rigtig svært at stå med utilfredse medlemmer, uden at kunne kæmpe en ordentlig kamp,
hvis ikke vi får de rette oplysninger. Det skal være et samarbejde ikke et ”rov” efter pladserne.
RB bakker op om at opgaven er blandt Gittes første prioriteter her i efteråret, og hun tager en del kontakter
selv. – Og det er planen at gå gennem TR.
Nedskæringer
Aalborg kommune har med i deres Sparekatalog 2020, at pakkepris på GOP/§140 skæres med 17% svarer til
4,8 mio. besparelse. –Besparelse inden for ældre handicap området.
Først ukorrekt skriv hvor SKI takst kaldes en national takst aftalt med DFys. Dette er ikke korrekt, ingen
organisationer har fået lov at være med i en forhandling af SKI takster (Takst når kommunerne beder
praktiserende om at levere GOP genoptræning).
Ski takster ligger 30% under den nuværende Aalborg takst.
Der er sendt brev til Rådmand Jørgen Hein og direktør Jan Nielsen hvor det præciseres, at det er ukorrekt at
kalde SKI takst for aftalt mellem organisationer og KL.

Lisbeth Krabbe og GN har være til møde med Rådmand og Myndighedschef Ove Jensen, Ove informerer, at
der er praktiserende, der er en del at kommunens nuværende Frit Valgs ordning, som også har budt ind på
opgaven til den mindre SKI takst, de mener derfor godt at de kan forsvare at reducere Aalborg taksten med
17%, stadigvæk 13% højere end SKI taksten.
Det er aftalt, at Lisbeth og Gitte sender et skriv med argumenter til Jørgen Hein, som han videregiver til
byrådet, så politikerne har det med i deres forhandling af nedskæringer.
Der udspringer herefter en dialog om GOP og 7-dages reglen. Der er blandt bestyrelsesmedlemmerne hørt,
at kommunerne overholder kriterierne, men der er en fornemmelse af, at det ofte kan blive det rent
administrative puslespil der sejrer (korte frister ift at tilbyde patienter tid inden for de 7 dage, også til dem
hvor det ikke er relevant). 1. aftaler bliver presset ind, og kan betyde at der flyttes rundt på de aktive forløb
og medarbejdere dækker hinanden ind i forbindelse med sygdom eller lignende.
Aalborg kommune skærer i det fysioterapeutiske tilbud i ”Vanebryderne”, som er et tilbud til overvægtigt
børn og unge og deres familier. Fysioterapeuterne er meget bekymrede, kommunen mener, at gruppen kan
inkluderes i almindelige sportsklub tilbud, fysioterapeuterne argumenterer med, at hvis de kunne det, så
ville de allerede ha været aktive.
Gitte har været i kontakt med Borgmester Thomas Kastrup og Rådmand Mads Duedahl, desværre
fastholdes nedskæring. Men lover at der skal ske en evaluering af det nye tilbud.

GN er af Socialdemokratiet inviteret til Regional arbejdskonference om budget 2020 den 7. oktober.
Folkemøde 13.-16. juni
Fokus på at hilse og ønske tillykke til nye folketingsmedlemmer. F.eks. Per Larsen.
Vanebryder nedskæring, Thomas Kastrup og Mads Duedahl og meget andet.
TR-Råd
TR-rådet har igangsat et arbejde med at få TR dækket arbejdspladser med 5 eller flere fysioterapeuter, hvor
de nu ingen TR har.
I Nordjylland var der udpeget nogle arbejdspladser, men de var dækket af kommunale TR eller færre end 5.
Gitte oplevede ikke at finde nogle, hvor der var noget at komme efter.
GN planlægger at gå i dialog med TR i de kommuner hvor der er flere TR, med henblik på at få valgt flere
FTR. (Der skal være 2 eller flere TR). Men Gitte går kun videre med det, hvis hun oplever interessere for det i
de relevante kommuner/blandt de respektive TR.
Government Review (Organisations gennemgang)
Er igangsat, der har været afholdt et par møder. Det er sparsomt hvad GN ved om proces og foreløbige
fornemmelser. Gitte ser frem til processen, blandt andet at der i denne skal ses på den regionale struktur.
Forhåbentligt kommer der mere info på dialogmødet i december.
HB
I har læst i HB referater at der er vedtaget en ny Strategisk ambition og Must Win Battles.
Den strategiske ambition og MWB er mere en måde at agere og ind tænke medlemsinvolvering på. Lidt en
ny måde at tænke fagforening på.
Strategisk ambition:
- Danske Fysioterapeuter er et relevant , handlekraftigt og synligt fællesskab for fysioterapeuter.

- Vi sætter medlemmernes kompetencer i centrum for at fremme professionen, det gode arbejdsliv og sætte
en fysioterapeutisk dagsorden.
MWB 1: Styrke fællesskabet
Vi driver en platform for fysioterapeuter, hvor viden og processer er synlige, og hvor tilgængeligheden for
medlemmer er stor.
MWB 2: styrke professionen
Sammen med medlemmerne og gennem partnerskaber udvikler vi professionen
MWB 3: møde det enkelte medlem.
Vi anerkender, at alle medlemmer også har individuelle behov. De skal tilbydes professionelle ydelser og
produkter.
Det med platformstanken og tilgængelighed. DFys skal passe på at hjemmesiden ikke bliver en slagmark for
”skrivekrig”, hvor de færreste har mod på at byde ind.
Indsats stå mål med interesse, så pas på med, at der for eksempel ikke bare skal planlægges mange
arrangementer, selvom det er et medlemsønske, men at arrangementer skal kunne tiltrække deltagere.
TR har været til årskonference, og fornemmelsen her var, at TR ikke føler sig medinddraget i, at det
forventes, at de skal ud og gøre et stort fodarbejde. Kende den enkelte kollega, eller engagere flere hvilket
dog kan være en udfordring, da fornemmelsen er at de gør meget i forvejen.
Anne Kirstine har deltaget i fokusgruppe interview i foråret i forbindelse med at der ses på Fysioterapeuten
og indholdet i dette.
WCPT konference i Dubai 2021
HB har besluttet at DFys ikke sender politisk deltagelse. Opfordrer også medlemmer til at boykotte
deltagelse.
DFys har været i dialog med verdens organisationen, undren over valg af værtsland, når man ikke må
organisere sig i landet, menneskerettigheder er under pres osv.
Aviser- GOP område
Morsø Folkeblad og Nordjyske har den 17. og 21. august haft artikler om borger, der klager over manglende
overholdelse af 7 dages frist, Morsø kommune.
Dialogmøde og Regionskonference
Dialogmøde og Regionskonference d. 22. og 23. november er flyttet til den 6. og 7. december 2019.
GN og AK er med i planlægningsgruppe. Planlægningsgruppen understreger vigtigheden af, at det er et
dialogmøde og ikke er afrapporteringsmøde
Emner Dialogmøde (REP og RB)
Politisk struktur/Government review
Praksisanalyse –hvor langt er den?
Sundhedsreform – Hvad vil S i forhold til den der var oplæg til fra V?
Medlemsinddragelse
Regionbestyrelseskonference
Politisk struktur ude i regionerne

Sundhedsreform, hvis der er noget nyt fra regeringen
Det gode arbejdsliv (se papirer nederst)
17. juni blev Ida Jespersgaard færdig på UCN. Hun fik gave fra RB og takker alle.

Pkt. 5: Kort orientering fra Regionsbestyrelsesmedlemmer

REFERAT:
Ny chefterapeut starter på Aalborg UH 2. september. TR-valg inden længe.
Jammerbugt kommune sparer en del, der er fyret i mange forskellige forvaltninger, en del i forhold til
mange af de forbyggende tiltag. TR holder øje med hvad der er med i budget 2020 især om der sker noget i
forhold til fysioterapeuter og ergoterapeuter.
LMU. Skal finde ud af om der skal spares oppe ved Mariann. Regionshospital Nordjylland
Vesthimmerland kommune, Børn og bevægelse blev beskåret sidste år, -nu er der forslag om at rulle
besparelsen tilbage, men det forlyder at det rammer andre mindre faggrupper. De har selv forespørgsel om
at få en ekstra halv fysioterapeut stilling. Trivsels US på vej.

Pkt. 6: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer

REFERAT:
SU ved Birthe, et enkelt møde siden sidste RB-møde. Opfordres til at holde dialogmøder i kommunerne
(efter de praktiserendes overenskomst). Møde aflyst i næste uge, da der ikke var punkter på dagsordenen.

Pkt. 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter
REFERAT:
Maria (RN-hovedudvalg): juni-møde (intet siden) her har de talt om, at regionerne består, fokus på det nære
miljø og at tingene bliver i kommunen. Underligt, at man ikke kan lægge budgetter bedre, og man bliver
overrasket over medicin og vikarlæge udgifterne.
Hospitalerne skal formegentligt spare 45 mio. til 2020. Der er også sparet på ledelsessiden.
Personalet må gerne bruge deres ytringsfrihed, bare det ikke er enkeltsager (Personhistorier).
Alle der ikke har gult sygesikringskort, skal opkræves penge for en behandling på sygehusene. Og pt er der
snakket om hvem der skal gøre hvad i denne sammenhæng.
Marianne (TR): TR- årsmøde 28/8-19, i skønne Kolding! 13 stk. afsted.
Der er ikke været TR-netværksmøde, siden sidst. Snak om at Tina L. fortalte om at byde ind ift. plejeopgaver,
-MEN TR ønskede at arbejdet skal være fysioterapi fagligt, og ikke bare dække det et hul pga. mangel på
SOSU. Der kan ses perspektiv i det, men fagligheden skal være med.
Der skal være TR-møde 23/9, Karen Fischer kommer og snakker om den nye strategi, efter det var på
programmet til årsmødet, samt AC-overgangen.

Pkt. 8: Politisk opgavevaretagelse
Møde med politikere.
Thisted og Rebild kommune er udpeget af regionsbestyrelsen, der skal planlægges møder i de to
kommuner. Gitte har været i dialog med Ida Pedersen formand for Sundhedsudvalget og fysioterapeut
Mette Kjærulff(skoleudvalgt), begge byrådsmedlemmer i Thisted kommune, og begge interesserede i at
mødes.
TR i Thisted kommune vil gerne deltage i mødet, det samme vil Mette Kjærulff.
Fysioterapeuter på Skadestuer.
I foråret lavede DFys i samarbejde med medlemmer kompetenceprofil for fysioterapeuter på skadestuer.
Tidligere indsatser på regionens hospitaler har ikke båret frugt, Regionsbestyrelsen har aftalt at der gøres et
forsøg, og Gitte har været i kontakt med overlægen på området.
Der skal lægges en plan for, hvordan vi går til opgaven, og hvem der skal kontaktes.
https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2019/kompetenceprofil-skal-bane-vej-for-flere-fysioterapeuter-paskadestuerne
REFERAT:
På sidste møde planlagde vi at Gitte går i dialog med TR og ledere.
GN er ikke kommet videre henover sommeren. –Afventer lige den nye chefterapeut på Aalborg
universitetshospital.
Region Sjælland har udgivet en video om fysioterapeuter i skadestuen, og har derudover udsendt et katalog
om opgaveflytning.
https://twitter.com/regionsjaelland/status/1131880724406132736?s=20&fbclid=IwAR1UuSYkJsh1M5yfuk
Maftyb3SVPAUX-AzJNql4QAk3WVm1xGmQuhLjvYcg
Gittes prioritering i efteråret:
1. prioritet: Overflyt til AC og sikring af MED indflydelse.
2. prioritet: Skadestue.
3. prioritet: Politikerbesøg.

Pkt. 9: Arrangementer
REFERAT:
Ideer:




ICF –som referenceramme.
Netværk/Forum for nyuddannede (Mikkel undersøger om der er interesse)
Hoftederotationer for børn.

Det vi arbejder videre med:
Anny Winther, formand i Osteoporoseforeningen har henvendt sig til GN.
Osteoporose arrangement i samarbejde med Osteoporoseforeningen. Hvor der er 2 fysioterapeuter der
stiller sig rådighed til et oplæg, evt. med et fagligt arrangement i den forbindelse. Oplægget er i uge 13,
2020 i Vodskov.
El-terapi (FES/MNES), Mariann: Kan være et muligt oplæg, Thomas Nybo? Ikke som kursus men som
smagsprøver

Røntgen/skanning: Hvad kan de forskellige for typer af skanninger?
Camilla Pedersen synes det er spændende at vise, hvad vestibulær rehabilitering er i det nye center. Dog skal
det først undersøges om patienter fra alle kommuner kan henvises til det, og ikke blot noget som er
forbeholdt enkelte kommuner.
Funktionelle Lidelser (8. september 2015 sidste gang), Da der er kommet nyt center i Aalborg, vi tænker at
give dem tid til at etablere sig og evt. få et oplæg i 2020.
Planlagte:
30. oktober Commotio. Oplægsholder Morten Høgh. Maria er planlægger. Er annonceret på hjemmeside og
nyhedsbreve, kommer i Fysioterapeuten nr.5
Der er 28 tilmeldt.
7. november afholdes Forsknings og udviklingssymposium. Bestyrelsen sponsorerer 10.000kr
Planlægges af arbejdsgruppe fra UCN, Træningsenheden Aalborg kommune og Terapiafdelingen på Aalborg
Universitetshospital. Regionsbestyrelsen betaler så, at praktiserende Helle Feldborg Thøgersen kan sidde
med i tovholdergruppen, så vi sikrer at de praktiserendes interesser tages med i planlægningen.
14. november THA og TKA arrangement med både læge og fysioterapeut oplægsholdere
Maria planlægger. Er ikke annonceret
Den 29. januar 2020. Psykolog Dorthe Birkmose med udgangspunkt i bogen "Når gode mennesker handler
ondt". Lise Stensgaard planlægger. 3 forskellige muligheder, vi anbefaler det første oplæg og ikke: ”Hvor
meget må vi bestemme” og ”Vores tolkninger af andres adfærd”
Auditorie på Aalborg universitetshospital Hobrovejs matriklen er booket. Er ikke annonceret.

Afholdte arrangementer:
Den 23. maj kl. 17.00-20.00 afholdt sekretariatet en workshop: Kvalificér dine idéer og skab et
forretningspotentiale. Få deltagere, men rigtig godt og meget intensivt.
Den 28. maj: Underlivet et tabu i fysioterapi. Oplægsholder Mette Villadsen.
Der er 65 tilmeldt.
Den 6. juni: Netværksmøde fysioterapeuter der arbejder indenfor beskæftigelsesindsatsen.
13 deltagere – Gurli Petersen holdt oplæg ift. journalisering inden for feltet.
Den 29. august: Danske fysioterapeuter telt til DHL stafet.
3 arbejdspladser tilmeldt med 43 deltagere. Radiograferne er inviteret til at bruge teltet og de deltog med
30 personer. Radiograferne betaler ½ delen af teltlejen. Deltagende vil gerne gentage succesen. Vi gentager
gerne!

Pkt. 10: Budgetopfølgning 1. halvår 2019
Der er brugt 38% af regionens midler i 1. halvår 2019. Heraf er 49.953kr udgifter til generalforsamlingen.
Bilag 1. Budgetopfølgning 1. halvår 2019
REFERAT:
Vi giver gerne penge til relevante arrangementer, f.eks. TR eller T-shirt til DHL 2020.
Gitte bevilliges en ny kontorstol, så længe den er ergonomisk korrekt.

Pkt. 11: Dimittend analyse, planlægning af dagens opkald til ny uddannede, planlægning af Dimittend
opkald forår 2020.
Ny opgørelse for fastholdelse af dimittender medlemskab af Danske Fysioterapeuter, opgjort fra sommeren
2018 og vinter 2019.
• Blandt dimittenderne fra vinter 2019 er frafaldet på 3.5 % efter 4 måneder. Det er 3.5 procentpoint lavere
end i landets øvrige regioner.
• Blandt dimittenderne fra sommer 2018 er frafaldet efter 10 måneder 11 %. Niveauet er ikke statistisk
signifikant forskelligt fra de øvrige regioner.
Efter mødet skal bestyrelsen ringe til dimittenderne der blev fysioterapeuter i juni 2019.
Bilag 3 er en ringeguide, til hvordan det kan gøres. Sekretariatet har sendt liste over dimittender, som Gitte
har med til mødet. Gitte har også en arrangements liste med, så man kan reklamere for nordjyske
arrangementer.
Der skal planlægges dato for dimittend opkald i marts - maj måned 2020.
Bilag 2. Dimittendanalyse Nordjylland juli 2019
Bilag 3. Ringeguide Nordjylland maj 2019. Kun et opkald

REFERAT:
Det er positivt at vi i Nordjylland har en lavere udmeldingsprocent end i resten af landet, Det gælder for de
seneste 2 dimittend grupper (vinter 2019 og sommer 2018). Før dette (altså vinter 2018 og sommer 2017)
var billedet omvendt, så det er jo en positiv udvikling. Vi kan håbe, at noget af det skyldes indsatsen med at
kontakte dimittender.
Ledighed
Højest blandt nyuddannede, og i Nordjylland har vi desværre igen den højeste ledighed i DK.
Tal fra DSA (og dermed de fysioterapeuter der er medlem der) opgjort juli 2019 viser at der er 96 ledige
fysioterapeuter, i juli 2018 var tallet 72, og juli 2017 var tallet 60.
Opgjort i procent så er der juli 2019 en ledighedsprocent på 8,33% heraf fuldtidsledige 4,88%. På landsplan
er tallene 5,08% og 2,92%. Region Sjælland har lavest ledighed.
Højest ledighed blandt de unge, og det er super ærgerligt for de unge og nyuddannede.
DSA anbefaler de unge at tage job i Norge og Sverige for at få erfaringer, men også Sjælland er et godt bud.
Mikkel tilføjer at der kun er få stillinger at søge, og at de nyuddannede har det svært, og må ud og skabe job
på utraditionelle måder, og indenfor utraditionelle områder, hvor andelen af fysioterapi i jobbet er
begrænset. Andre fra bestyrelsen informere at nedskæringer på arbejdspladserne rammer unge i vikariater
hårdt.

Næste dimittend opkald bliver den 16. marts efter Regionsbestyrelsesmøde

Pkt. 12: EVT.

REFERAT:
Ingen punkter

Pkt. 13: Planlægning af næste møder og der skal aftales mødedatoer i foråret 2020
Husk kalender
Næste møde er
Dato: den 12.november
Sted: Lokale C Sofiendalsvej 3 Aalborg
Dagsorden punkter:
Der skal planlægges 2-3 møder forår 2020. Et møde kan med fordel planlægges samtidigt med dimittend
opkald i marts - maj.

REFERAT:
Der aftales møder
29. januar Lokale C, Sofiendalsvej 3, Aalborg
16. marts inklusiv dimittend opkald efter det ordinære møde. Lokale C, Sofiendalsvej i Aalborg.
Der er booket lokaler til brug under dimittend opkald.
12. Maj Lokale B, Sofiendalsvej 3, Aalborg

Pkt. 14: Evaluering af mødet

REFERAT:
Gitte spørger til, om Kort orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner, fylder for meget
på mødet.
Der er enighed om at information og diskussion er vigtig for bestyrelsens vidensniveau, afsæt i diskussioner
og til at give Regionsformanden retning på arbejdet.

